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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 2.5 – στοιχείο -1 (νέο)
Οδηγία 2004/9/EΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 6, παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«3. Αν η Επιτροπή θεωρεί ότι για την 
επίλυση των θεμάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι απαραίτητο να 
υπάρξουν τροποποιήσεις της οδηγίας, 
πρέπει να εγκρίνει τις εν λόγω 
τροποποιήσεις.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7, 
παράγραφος 3.»

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 3.3 – στοιχείο 4
Οδηγία 1994/62/EΚ
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες 
για την προσαρμογή στην επιστημονική 
και τεχνική πρόοδο του συστήματος 
αναγνώρισης – που αναφέρεται στο άρθρο 
8 παράγραφος 2, στο παράρτημα I και στο 
άρθρο 10 δεύτερη παράγραφος τελευταία 
περίπτωση - και των τυποποιημένων 
μορφών του συστήματος βάσης δεδομένων 
- που αναφέρονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 3 και στο παράρτημα ΙΙΙ, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 21 παράγραφος 2.

(α) Η Επιτροπή προσαρμόζει στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο το
σύστημα αναγνώρισης – που αναφέρεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2, στο 
παράρτημα I και στο άρθρο 10 δεύτερη 
παράγραφος τελευταία περίπτωση. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 21, 
παράγραφος 3.

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για 
την προσαρμογή στην επιστημονική και 
τεχνική πρόοδο του συστήματος 
αναγνώρισης – που αναφέρονται στο 
άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο 
παράρτημα ΙΙΙ, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 21 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 3.6 – στοιχείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – πρώτη πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 
1, του άρθρου 14, αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Η Επιτροπή υιοθετεί κατευθύνσεις για 
την παρακολούθηση και αναφορά των 
εκπομπών, που είναι αποτέλεσμα των 
δραστηριοτήτων που παρατίθενται στο 
παράρτημα Ι, αερίων του θερμοκηπίου 
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που έχουν καθοριστεί για τις εν λόγω 
δραστηριότητες [...] μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2003. 
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23, 
παράγραφος 3.»

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 3.6 – στοιχείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2003/87/EΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Το άρθρο 24, παράγραφος 3 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"3. Η Επιτροπή μπορεί, ιδία 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος 
κράτους μέλους, να θεσπίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων 
όσον αφορά τις εκπομπές από 
δραστηριότητες, εγκαταστάσεις και 
αέρια του θερμοκηπίου που δεν 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι [...], 
εφόσον η παρακολούθηση και η υποβολή 
εκθέσεων όσον αφορά αυτές τις 
εκπομπές μπορεί να γίνεται με επαρκή 
ακρίβεια.
Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23, 
παράγραφος 3.»

Or. en
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 3.9 – στοιχείο 3
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1013/2006
Άρθρο 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59α 
παράγραφος 2, συμπληρωματικά μέτρα 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ως εξής:

1. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 59α 
παράγραφος 2, συμπληρωματικά μέτρα 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ως εξής:

(α) κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ)·

(α) κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 
στοιχείο ζ)·

(β) κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του άρθρου 15 όσον αφορά την 
ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των 
αποβλήτων που υφίστανται σημαντικές 
αλλαγές κατά τις ενδιάμεσες εργασίες 
αξιοποίησης ή διάθεσης·

(β) κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του άρθρου 15 όσον αφορά την 
ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των 
αποβλήτων που υφίστανται σημαντικές 
αλλαγές κατά τις ενδιάμεσες εργασίες 
αξιοποίησης ή διάθεσης·

(γ) κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία των αρμόδιων αρχών όσον 
αφορά τις παράνομες μεταφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 24·

(γ) κατευθυντήριες γραμμές για τη 
συνεργασία των αρμόδιων αρχών όσον 
αφορά τις παράνομες μεταφορές που 
αναφέρονται στο άρθρο 24·

(δ) τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις 
για την πρακτική εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για 
την υποβολή εγγράφων και πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4·

(δ) τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις 
για την πρακτική εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων για 
την υποβολή εγγράφων και πληροφοριών 
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4·

(ε) περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά τη 
χρήση των γλωσσών που αναφέρεται στο 
άρθρο 27·

(ε) περαιτέρω καθοδήγηση όσον αφορά τη 
χρήση των γλωσσών που αναφέρεται στο
άρθρο 27·

(στ) περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις του τίτλου ΙΙ 
όσον αφορά την εφαρμογή τους στις 
εξαγωγές, εισαγωγές και τη διαμετακόμιση 
αποβλήτων από, προς, και διά μέσου της 
Κοινότητας·

(στ) περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις 
διαδικαστικές απαιτήσεις του τίτλου ΙΙ 
όσον αφορά την εφαρμογή τους στις 
εξαγωγές, εισαγωγές και τη διαμετακόμιση 
αποβλήτων από, προς, και διά μέσου της 
Κοινότητας·

(ζ) περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με 
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απροσδιόριστους νομικούς όρους.
2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μέτρα 
εφαρμογής όσον αφορά τα εξής: 

2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει μέτρα 
εφαρμογής όσον αφορά τα εξής: 

(α) μέθοδο για τον υπολογισμό της 
χρηματικής εγγύησης ή της ισοδύναμης 
ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
6·

(α) μέθοδο για τον υπολογισμό της 
χρηματικής εγγύησης ή της ισοδύναμης 
ασφάλειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
6·

(β) Περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις σε 
σχέση με τις προεγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις αξιοποίησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 14.

(β) Περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις σε 
σχέση με τις προεγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις αξιοποίησης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 14.

(βα) περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με 
απροσδιόριστους νομικούς όρους.

Τα μέτρα που αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 59α παράγραφος 3.

Τα μέτρα που αφορούν την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 59α παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 6.5 – στοιχείο (-1) (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 998/2003
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"Οι μετακινήσεις ζώων των ειδών που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, μέρος 
Γ, μεταξύ κρατών μελών ή από ένα από 
τα απαριθμούμενα στο Παράρτημα ΙΙ, 
μέρος Β, τμήμα 2, εδάφη, δεν υπόκεινται 
σε υγειονομικές απαιτήσεις όσον αφορά 
τη λύσσα. Για άλλες νόσους, και εφόσον 
παραστεί ανάγκη, η Επιτροπή θεσπίζει
ειδικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων 
ενδεχομένως και περιορισμός του 
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αριθμού ζώων [...]. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπλήρωσής του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 24, παράγραφος 4. 
Για άλλες νόσους, και εφόσον παραστεί 
ανάγκη, μπορούν να θεσπιστούν με τη 
διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 
ειδικές απαιτήσεις και υπόδειγμα 
πιστοποιητικού που θα συνοδεύει τέτοιου 
είδους ζώα."

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 6.5 – στοιχείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 998/2003
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1a) Στο άρθρο 8(3), το στοιχείο (a) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"(α) τα ζώα συντροφιάς που 
προέρχονται από τα εδάφη του 
Παραρτήματος ΙΙ, μέρος Β, τμήμα 2,  
υπόκεινται στους κανόνες του 
Κεφαλαίου ΙΙ εφόσον η Επιτροπή
διαπιστώσει ότι εκεί ισχύουν κανόνες 
τουλάχιστον ισοδύναμοι προς τους 
κοινοτικούς κανόνες του παρόντος 
Κεφαλαίου. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, εγκρίνονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 24, 
παράγραφος 4.»

Or. en
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 6.5 – στοιχείο -1 β (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 998/2003
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1β) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"Οι όροι που εφαρμόζονται στις 
μετακινήσεις ζώων των ειδών του 
Παραρτήματος Ι, μέρος Γ, προέλευσης 
τρίτων χωρών, καθορίζονται από την 
Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπλήρωσής του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 24, παράγραφος 4.
Το πρότυπο πιστοποιητικό που πρέπει να 
συνοδεύει την μετακίνηση ζώων 
καταρτίζεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 24, παράγραφος 3."

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 6.5 – στοιχείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 998/2003
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Στο άρθρο 17, η πρώτη παράγραφος 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Για τη μετακίνηση ζώων των ειδών του 
Παραρτήματος Ι, μέρη Α και Β, η 
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Επιτροπή μπορεί να καθορίσει και άλλες, 
τεχνικές, προϋποθέσεις, πέραν εκείνων 
που ορίζονται με τον παρόντα 
κανονισμό. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπλήρωσής του, 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 24, παράγραφος 4.»

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 6.6 – στοιχείο 3
Οδηγία 2003/99/EΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τυχόν κατάλληλα μεταβατικά ή 
εκτελεστικά μέτρα μπορούν να εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 12 παράγραφος 2.

Τα τυχόν κατάλληλα μεταβατικά ή 
εκτελεστικά μέτρα πέραν εκείνων που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπλήρωσής της, 
μπορούν να εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 12 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 6.7 – στοιχείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 852/2004
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
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"Εκτελεστικά μέτρα ή μεταβατικές
ρυθμίσεις πέραν εκείνων που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπλήρωσής της,
θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 14, παράγραφος 
2."

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 6.8 – στοιχείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 853/2004
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

"Εκτελεστικά μέτρα ή μεταβατικές
ρυθμίσεις πέραν εκείνων που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπλήρωσής της
θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 12, παράγραφος 
2."

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 6.9 – στοιχείο -1 (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 854/2004
Άρθρο 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 16 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Εκτελεστικά μέτρα ή μεταβατικές
ρυθμίσεις πέραν εκείνων που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπλήρωσής της
θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 19, παράγραφος 
2."

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Παράρτημα - Τμήμα 6.10 – στοιχείο (2 α) (νέο)
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 183/2005
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) Το άρθρο 26 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
"Εκτελεστικά μέτρα ή μεταβατικές
ρυθμίσεις πέραν εκείνων που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας δια της συμπλήρωσής της
θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 31, παράγραφος 
2."

Or. en
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